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ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: 

MEEVER PIPES B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE MEERKERK 

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 Leverancier of Verhuurder: Meever Pipes B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Meerkerk, 
gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

 Opdrachtgever of Huurder: de onderneming of professionele instelling die aan Leverancier een 
opdracht tot levering of verhuur van bepaalde Producten heeft verstrekt. 

 Producten: alle goederen of diensten die Leverancier in zijn verkoop- of verhuurassortiment 
heeft opgenomen of zullen worden opgenomen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen 
Leverancier en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II (huur) van 
toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een 
Overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door 
Leverancier zijn verricht. 

2.2 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen 
en/of te wijzigen. 

2.3 Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen 
aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende 
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere 
mondeling, telefonisch, telegrafisch, per telefax/telex, of op andere wijze opgegeven opdrachten, 
ongeacht een schriftelijke bevestiging. 

2.4 Leverancier is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door de Opdrachtgever van 
toepassing zijn verklaard, tenzij Leverancier die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft 
aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van 
toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene 
Voorwaarden van Leverancier, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt 
afgeweken. 

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats 
van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen. 

2.6 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd 
overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de 
Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst.  
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Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 

3.2 Door Leverancier aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Leverancier niet.  

3.3 Leverancier is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever 
van de aanbieding/offerte van Leverancier. 

3.4 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Leverancier binden Leverancier niet 
dan nadat en voor zover zij door Leverancier uitdrukkelijk zijn bevestigd. 

3.5 Leverancier heeft het recht een kredietwaardigheidonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever te 
laten verrichten op basis waarvan Leverancier bevoegd is een reeds gedaan aanbod in te trekken. 

3.6 Indien Leverancier kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is 
Leverancier gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Leverancier zulks 
vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan Opdrachtgever. 

3.7 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor 
Leverancier tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig 
gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard. 

3.8 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van het verzenden van een 
opdrachtbevestiging of aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in artikel 3.2 door 
Opdrachtgever, of het schriftelijk bevestigen door Leverancier van een order, danwel door de 
feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door Leverancier. 

Artikel 4 (Uitvoering van de) Overeenkomst 

4.1 De verbintenis van Leverancier is een inspanningsverplichting waarbij Leverancier de specifieke 
eisen van vakmanschap in acht zal nemen.  

4.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van diensten over te gaan of deze 
voort te zetten, zekerheid of vooruitbetaling te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte 
nakoming van zijn verplichtingen. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar 
Leverancier’s redelijk verlangen wordt verschaft, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst door 
een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd 
Leverancier’s recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat Opdrachtgever 
enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden. 

4.3 Leverancier is daarnaast gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang 
Opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting jegens Leverancier. In het geval Opdrachtgever ondanks sommatie door 
Leverancier daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te 
herstellen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke 
ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens Opdrachtgever te vergoeden. 

4.4 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

4.5 De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor 
afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
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4.6 Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard 
dan ook is Leverancier niet aansprakelijk. 

4.7 Annulering door Opdrachtgever van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met 
voorafgaande schriftelijke instemming van Leverancier. Indien Leverancier akkoord gaat met de 
annulering, is Opdrachtgever aan Leverancier een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 
25% van hetgeen Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst aan Leverancier zou moeten 
hebben voldoen, onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van kosten en 
schade. 

Artikel 5 Levering / Levertijd 

5.1 De levering van Producten geschiedt aan het door Opdrachtgever opgegeven adres, tenzij partijen 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

5.2 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Leverancier ten aanzien 
van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering, door welke oorzaak 
dan ook, Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 

5.3 Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan 
plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie 
maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van 
Opdrachtgever, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum. 

5.4 Leverancier is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd 
kunnen worden. Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 
11 van deze voorwaarden. 

Artikel 6 Plaats en wijze van levering, afnameverplichting 

6.1 Levering vindt plaats conform datgene dat schriftelijk is overeengekomen. Nadere bepalingen 
omtrent plaats en wijze van levering worden vastgesteld in de overeenkomst.  

6.2 Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor Opdrachtgever 
gereed staan en Leverancier zulks aan Opdrachtgever heeft medegedeeld, is Opdrachtgever tot 
afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft Leverancier het recht hetzij de 
zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden 
en aan Opdrachtgever te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog 
niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade en kosten.  

6.3 Indien de overeenkomst tengevolge van het niet in ontvangst nemen van Producten wordt 
ontbonden, wordt onder schade mede begrepen de door Leverancier gederfde winst. 

6.4 De Opdrachtgever is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke 
lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Bij niet nakoming van deze 
verplichting is het onder artikel 6.2 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7 Reclame en Garantie 

7.1 Bij aflevering van Producten dienen deze door Opdrachtgever op zichtbare gebreken te worden 
gecontroleerd. 
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7.2 Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden door Leverancier alleen dan aanvaard, 
indien deze binnen twee dagen, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst dan wel 
terbeschikkingstelling van Producten schriftelijk en rechtstreeks aan Leverancier zijn gedaan. 
Reclames met betrekking tot andere gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk, onder opgave van 
redenen rechtstreeks aan Leverancier worden gedaan en worden door Leverancier alleen dan 
aanvaard, indien deze binnen 8 (acht) werkdagen na ontdekking dan wel door terbeschikkingstelling 
van Producten in bezit van Leverancier zijn, doch uiterlijk binnen een jaar na levering. Na het doen 
van reclame met betrekking tot een gebrek in de geleverde Producten, dienen Producten 
gedurende een periode van tenminste 10 werkdagen ter inspectie door Leverancier gereed te 
worden gehouden. Gedurende deze termijn mogen Producten niet worden gebruikt. 

7.3 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van 
de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval 
uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.  

7.4 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Leverancier te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en 
verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een 
klacht op. 

7.5 De garantieverplichting van Leverancier strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte 
kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. De garantieperiode voor 
geleverde zaken bedraagt één jaar vanaf datum van levering. 

7.6 Na verwerking en/of doorlevering van Producten door of vanwege Opdrachtgever is reclame niet 
meer mogelijk. 

7.7 Reclames over facturen dienen binnen 8 (acht) werkdagen na factuurdatum schriftelijk en 
rechtstreeks aan Leverancier te zijn gedaan.  

7.8 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, 
respectievelijk de factuur, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Alsdan worden 
reclames niet meer door Leverancier in behandeling genomen. 

7.9 Indien de reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden zal Leverancier binnen een redelijke 
termijn vervangende Producten ter beschikking stellen, zulks tegen afgifte van de reeds ontvangen 
Producten, dan wel Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk voor de betreffende Producten crediteren, 
zulks naar keuze van Leverancier, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen 
gelden op welke vergoeding dan ook. 

7.10 Indiening van een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte 
van Leverancier. 

7.11 De eventuele garantie van Leverancier geldt niet, indien: 

(a) en zolang de Opdrachtgever jegens Leverancier in verzuim is ; 

(b) de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of 
ondeskundig zijn behandeld; 

(c) de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor 
kwaliteitsverlies is opgetreden; 
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(d) Leverancier niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is 
gesteld dit te onderzoeken. 

7.12 Leverancier garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan 
dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het wenst te bewerken, 
verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. 

Artikel 8 Controle 

8.1 De door of namens Leverancier verstrekte gewichts- en kwaliteitsopgaven zijn voor Opdrachtgever 
bindend met betrekking tot de geleverde hoeveelheid Producten en de kwaliteit van de geleverde 
Producten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de door of namens Leverancier verstrekte opgaven 
onjuist zijn. 

8.2 Opdrachtgever is ten alle tijden gerechtigd bij de bepaling van de hoeveelheid Producten alsmede 
bij de bepaling van de kwaliteit van Producten aanwezig te zijn dan wel zich hierbij te doen 
vertegenwoordigen. Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik wenst te maken, zal Opdrachtgever 
zulks uiterlijk 3 (drie) dagen na de opdrachtbevestiging aan Leverancier berichten, opdat Leverancier 
Opdrachtgever tijdig kan berichten.  

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Ingeval Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hem surséance van 
betaling wordt verleend, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag wordt 
gelegd of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is Leverancier gerechtigd de op dat tijdstip 
bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet 
opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde Producten terug te 
vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

9.2 Alle geleverde zaken blijven dienaangaande bij uitsluiting eigendom van Leverancier tot aan het 
moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met 
overeenkomsten waarbij Leverancier zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen 
vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever 
gehouden de door Leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk 
geïdentificeerd als Leveranciers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te 
houden. 

9.3 Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de 
betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos 
pandrecht te vestigen.  

9.4 Leverancier verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn 
verplichtingen jegens Leverancier zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom 
van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht op diens eerste verzoek aan Leverancier, 
ten behoeve van andere aanspraken die Leverancier op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op 
eerste verzoek aan Leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist 
zijn.  

9.5 Indien de Leverancier ingevolge lid 2 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn 
eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu levert, 
dan zal de vordering van de Leverancier op de Opdrachtgever terzake van deze zaken tot het 
totaalbedrag dat de Opdrachtgever aan de Leverancier verschuldigd is verminderd worden met de 
marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. 
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9.6 De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse 
dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken aan derden, het een en ander ter keuze van 
de Leverancier. 

9.7 Voor de teruggehaalde goederen ontvangt de Opdrachtgever van de Leverancier een creditfactuur 
die door de Opdrachtgever mag worden verrekend met de uitstaande vordering van de Leverancier. 

Artikel 10 Prijs/Prijsverhoging 

10.1 De door Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte 
gegevens en exclusief omzetbelasting.  

10.2 Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – 
ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Leverancier gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

10.3 Leverancier is niettemin te allen tijde gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van 
het door het C.B.S. opgestelde en op dat moment geldende consumentenprijsindexcijfer (CPI-alle 
huishoudens), zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 11 Betaling 

11.1 Betaling van het factuurbedrag dient, naar keuze van Leverancier, te geschieden contant bij 
aflevering of middels storting ten gunste van een door Leverancier aan te wijzen bankrekening, 
binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij 
anders is vermeld op de factuur. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden 
overeengekomen. Het recht van de Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Leverancier te 
verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.2 Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien 
(buiten)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is 
aangevraagd c.q. is uitgesproken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Leverancier 
gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente in 
rekening te brengen over het nog openstaande bedrag. 

11.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de 
kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door 
Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250. 

11.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle 
verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open 
staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur 
en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 12 Ontbinding van de overeenkomst 

12.1 Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een 
schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming 
van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst.  
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12.2 Daarnaast is Leverancier bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke 
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, 
indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of  indien zijn onderneming 
wordt beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 
Leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Alle 
vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 13 Intellectueel eigendom / geheimhouding 

13.1 De intellectuele eigendomsrechten op door Leverancier verstrekte bescheiden blijven bij 
Leverancier. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 
Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 

13.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.3 Indien tussen partijen geen Overeenkomst tot stand gekomen is, is Opdrachtgever verplicht alle 
documenten die Leverancier hem ten behoeve van de aanbieding ter beschikking heeft gesteld, op 
eerste verzoek aan Leverancier ter hand te stellen. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid  

14.1 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door toerekenbare tekortkoming van 
Leverancier of Producten van Leverancier wordt veroorzaakt, met inachtneming van het in deze 
voorwaarden bepaalde.  

14.2 Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. 
Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder mede begrepen (maar niet 
uitsluitend) gevolgschade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

14.3 Leverancier nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens 
Opdrachtgever verstrekte gegevens. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door 
oneigenlijk en/of ondeskundig gebruik van Producten van Leverancier door Opdrachtgever. 

14.4 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal drie maal de netto factuurwaarde van de 
geleverde Producten waardoor of in verband waarmede de schade is veroorzaakt of verband houdt 
met een maximum van € 200.000,- 

14.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na 
constatering van het schadevoorval Leverancier per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft 
gesteld, en Leverancier, doordat Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn voornoemd 
schrijven heeft verzonden, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de 
oorzaken daarvan in te stellen of één en ander te herstellen. 

14.6 Ongeacht het voorgaande vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet 
schriftelijk en gemotiveerd binnen een jaar nadat deze bekend was of redelijkerwijze kon zijn met 
de feiten waarop Opdrachtgever zijn aanspraak baseert, zijn (vermeende) aanspraken bij 
Leverancier heeft ingediend. 
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14.7 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden terzake van schade die verband 
houdt met de door Leverancier geleverde Producten of anderszins met de tussen Opdrachtgever en 
Leverancier gesloten overeenkomst.  

Artikel 15 Overmacht 

15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd 
is als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van partijen zoveel 
mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden. 

15.2 In geval van overmacht zijn partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering 
van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de 
Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

15.3 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.  

Artikel 16 Geschillenbeslechting, forumkeuze 

16.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
inzake eenvormige regels voor internationale koop van roerende zaken, wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten evenals enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van 
roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

16.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene 
leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht tenzij op grond van dwingend recht een andere 
rechter bevoegd is. 

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
alwaar Leverancier is ingeschreven onder nummer 23086696. 

17.2 Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere 
taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend. 
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DEEL II VERHUUR  

In aanvulling op deel I van de algemene voorwaarden zijn de navolgende algemene voorwaarden 
van toepassing in geval van een overeenkomst tot verhuur van materiaal. 

Artikel 18 Algemene verplichtingen van partijen 

18.1 Verhuurder verbindt zich aan Huurder het op de opdrachtbevestiging gespecificeerde materiaal 
(verder: gehuurde materiaal) in huur af te staan, gelijk Huurder zich verbindt het gehuurde 
materiaal van Verhuurder in huur aan te nemen. Huurder verbindt zich de overeengekomen 
huurprijs en alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten tijdig te betalen 
en het gehuurde materiaal na beëindiging van de huur terug te leveren, een en ander met 
inachtneming van het hierna bepaalde. 

18.2 Indien meer dan één (rechts)persoon als Huurder optreedt, is iedere Huurder hoofdelijk 
aansprakelijk voor de voldoening aan de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 19 Huurtijd 

19.1 De huur wordt tenzij anders is overeengekomen aangegaan voor een periode van minimaal acht 
weken. 

19.2 De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip, dan wel op de datum dat 
het gehuurde materiaal of een eerste gedeelte daarvan, desgewenst eerder ter beschikking van 
Huurder wordt gesteld. 

19.3 De huur eindigt na afloop van de bepaalde datum, dan wel, voorzover later, op de datum waarop 
het gehuurde materiaal in zijn geheel door Verhuurder is terugontvangen, dan wel na verkregen 
toestemming tot herstel ter zake van beschadiging en/of gewichtsverlies. Indien de beschadiging of 
het verlies dusdanig is dat herstel is uitgesloten, eindigt de huurtermijn, zodra de schadevergoeding 
ter zake is ontvangen. 

Artikel 20 Huurprijs en overige vergoedingen 

20.1 De overeengekomen huurprijs is exclusief omzetbelasting. Indien na de datum van aanbieding één 
of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge 
voorzienbare omstandigheden - is Verhuurder gerechtigd de overeengekomen huurprijs 
dienovereenkomstig te verhogen. 

20.2 Indien het gehuurde materiaal, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen 
leveringstijdstip door Huurder wordt afgehaald, of aan Huurder kan worden afgeleverd, is niettemin 
de huurprijs verschuldigd met ingang van de in de overeenkomst genoemde datum. 

20.3 Indien het gehuurde materiaal voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt 
teruggeleverd, is nochtans de huurprijs over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd. 

20.4 Huurder is voorts vergoeding verschuldigd conform het in de overeenkomst genoemde tarief per 
gewichtseenheid ter zake van:  

(a) laadkosten en loskosten bij teruglevering 

(b) retourkosten ter zake van kraangebruik, reinigen, meten en uitsorteren,  

(c) voor zover dit is overeengekomen en voor zover van toepassing: 
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 extra reinigingskosten etc.; 

 herstelkosten en gewichtsverlies; 

(d) vergoeding van overige schade c.q. van hetgeen Huurder overigens ter zake van de 
overeenkomst verschuldigd is. 

Artikel 21 Aansprakelijkheid 

21.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden is Verhuurder jegens 
Huurder niet aansprakelijk voor: 

(a) enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, door gebreken aan het gehuurde materiaal, van 
welke aard dan ook, zichtbaar of onzichtbaar en de gevolgen daarvan; 

(b) bedrijfs- c.q. vervolgschade die Huurder mocht lijden als gevolg van verzuim of vertraging in 
de levering;  

(c) schade als gevolg van adviezen die door hem of door medewerkers van Verhuurder aan 
Huurder mondeling of schriftelijk zijn uitgebracht inzake de toepassing van bepaalde stalen 
damwandprofielen en/of de wijze van aanbrengen van de damwand en/of de uitvoering van 
werken. 

21.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde materiaal toegebracht hoe en 
door wie ook veroorzaakt met inbegrip van alle (vervolg)schade ten gevolge van oponthoud en/of al 
dan niet gedeeltelijk stilligging van het bedrijf van Verhuurder, ongeacht of Huurder zich op 
overmacht zou kunnen beroepen. 

21.3 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade die tijdens de huur 
aan derden is berokkend door het gehuurde materiaal bij het gebruik, opslag dan wel transport 
daarvan. 

Artikel 22 Overmacht 

22.1 Verhuurder is niet aansprakelijk jegens Huurder indien Verhuurders tekortkoming wordt 
veroorzaakt door overmacht, waartoe ook bedrijfsstoringen en stakingen bij Verhuurder, 
wanprestatie door toeleveranciers of vervoerders wordt gerekend. 

22.2 Verhuurder verplicht zich om Huurder zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de 
hoogte te stellen. Indien de overmachttoestand, al dan niet onderbroken, langer dan dertig dagen 
heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Huurder heeft in 
dat geval nimmer enig recht op vergoeding van enig schade. 

Artikel 23 Keuring en hoedanigheid 

23.1 Verhuurder verplicht zich het gehuurde materiaal in goede staat ter beschikking te stellen. Indien 
omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan Huurder slechts aanspraak 
maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de verhuur van de betrokken 
materialen normaal en gebruikelijk is. 

23.2 Huurder heeft het recht om het gehuurde materiaal voor zijn rekening te keuren of te doen keuren 
vóór de aanvang van de huur en/of tijdens het laden van het gehuurde materiaal. 

23.3 Ingeval van afkeuring zal door Verhuurder zo mogelijk vervangend materiaal worden geleverd. 
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23.4 Indien de Huurder van het recht tot keuring geen gebruik maakt, wordt het gehuurde materiaal 
geacht te zijn afgeleverd in goede staat en volgens overeengekomen afmetingen, specificaties en 
gewicht als aangegeven op de met het gehuurde materiaal meegeleverde laadbon. 

Artikel 24 Onderhouds- en verzekeringsplicht van de Huurder 

24.1 Gedurende de huur is het gehuurde materiaal vanaf het laden voor transport tot en met het lossen 
bij teruglevering voor rekening en risico van de Huurder, tenzij anders is overeengekomen. 

24.2 Huurder is verplicht het gehuurde materiaal aan het einde van de huur in dezelfde staat terug te 
leveren als Huurder dit van Verhuurder heeft ontvangen. 

24.3 De verplichting van Huurder omvat mede: 

(a) het gehuurde materiaal voor eigen rekening in behoorlijke en bedrijfswaardige staat te 
houden; 

(b) een behoorlijke bewaking van het gehuurde materiaal, ook buiten de werkuren; 

(c) het gehuurde materiaal in geen enkel opzicht te overbelasten. 

24.4 Verhuurder is bevoegd om het gehuurde materiaal te controleren, zolang enig deel van het 
gehuurde materiaal onder de Huurder berust. Indien Verhuurder van deze bevoegdheid geen 
gebruik heeft gemaakt, laat dit de aanspraken tot eventuele vergoeding van de schade onverlet. 

24.5 Huurder verplicht zich om tijdens de huur, daaronder begrepen het laden en lossen, zorg te dragen 
voor volledige verzekering van het gehuurde materiaal tegen schade door verlies, diefstal en 
beschadiging, onder andere tengevolge van brand. Deze verzekering dient ook een dekking tegen 
wettelijke aansprakelijkheid te bevatten. Huurder is desgevraagd verplicht de polis en 
premiekwitanties m.b.t. de verzekering aan Verhuurder te tonen en een eventuele vordering op de 
verzekeraar ter zake van een uitkering tot zekerheid aan Verhuurder te cederen. 

Artikel 25 Gebruikslocatie 

25.1 Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde materiaal te gebruiken op de overeengekomen 
locatie(s). Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst onmiddellijk schriftelijk 
ontbonden te verklaren indien het materiaal naar een andere locatie wordt verplaatst. Verhuurder 
heeft ingeval van ontbinding niettemin de keuze om met Huurder een nieuwe huurovereenkomst 
aan te gaan ter zake van een andere locatie van het oorspronkelijk gehuurde materiaal. 

25.2 Gebruik van het gehuurde materiaal in het buitenland is slechts toegestaan met uitdrukkelijk 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Alle extra risico’s en kosten die uit het 
vervoer naar en terug alsmede het gebruik in het buitenland voortvloeien zijn voor rekening van de 
Huurder. 

25.3 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is Huurder niet 
gerechtigd het gehuurde materiaal te gebruiken op locaties waar sprake is van chemisch – of 
anderszins vervuilde of besmette grond en/of (grond)water. 

25.4 Indien het gehuurde materiaal wordt gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde of besmette 
grond en/of in (grond-)water is Huurder verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van het 
gehuurde vóór teruglevering. Deze verplichting geldt ook indien Huurder na aanvang van de huur 
bekend wordt met de vervuiling, dan wel indien deze vervuiling pas bij teruglevering van het 
gehuurde materiaal wordt geconstateerd. 
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25.5 Overigens is Huurder aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde materiaal 
toegebracht als gevolg van verontreiniging of besmetting, waaronder in ieder geval begrepen extra 
reinigingskosten, alsmede kosten van reiniging, afvoer of vernietiging van de verspreide vervuiling in 
de bodem en/of grondwater op het terrein waarop de Verhuurder het terug geleverde materiaal 
heeft opgeslagen, hoe en door wie ook veroorzaakt met inbegrip van alle (vervolg)schade 
tengevolge van oponthoud en/of al dan niet gedeeltelijke stilligging van het bedrijf van de 
Verhuurder of derden ongeacht of Huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen. 

Artikel 26 Teruglevering 

26.1 Huurder is verplicht het gehuurde bij beëindiging van de huur in dezelfde staat en schopschoon 
terug te leveren. Na gebruik op chemisch of anderszins vervuilde of besmette grond dient het 
gehuurde materiaal bovendien volledig te zijn gereinigd. De teruglevering moet vergezeld zijn van 
een gespecificeerde schriftelijke overgave van Huurder. 

26.2 Huurder verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor teruglevering van het gehuurde materiaal, 
Verhuurder daarvan in kennis te stellen, waarbij Verhuurder plaats en tijd van teruglevering zal 
aangeven. Indien Verhuurder hieromtrent nalaat mededeling te doen, dient het gehuurde materiaal 
op het opslagterrein van Verhuurder te worden teruggeleverd. De ontvangstneming door 
Verhuurder van het gehuurde materiaal bij teruglevering door Huurder laat de aanspraken van 
Verhuurder, ter zake van vergoeding van schade onverlet. 

Artikel 27 Herstelkosten en gewichtsverlies 

27.1 Onder schade aan het gehuurde materiaal wordt in ieder geval de herstelkosten of gewichtsverlies 
begrepen. 

27.2 Onder herstelkosten wordt ten deze verstaan alle kosten voor herstel of reparatie die door 
Verhuurder moeten worden gemaakt om het terug geleverde materiaal weer in een naar oordeel 
van Verhuurder vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van 
de huur. 

27.3 Onder gewichtsverlies wordt ten deze verstaan het verschil tussen het gewicht van het gehuurde 
materiaal bij de aanvang van de huur en het gewicht na eventuele reparatie, van het teruggeleverde 
materiaal bij de beëindiging van de huur. Het gewicht wordt bepaald door het totaal van de 
geleverde planklengten te vermenigvuldigen met het theoretische gewicht van het desbetreffende 
profiel uitgedrukt in kilogrammen per strekkende meter plank, zoals aangegeven in de meest 
recente profieltabel, uitgegeven door de Nederlandse importeur en/of producent van het 
desbetreffende stalen damwand/profielstaal. 

27.4 Ingeval van schade aan het gehuurde materiaal is de Huurder verplicht deze aan Verhuurder te 
melden. 

27.5 Huurder is verplicht aan Verhuurder de herstelkosten te vergoeden op basis van een door 
Verhuurder te verstrekken gespecificeerde opgave. Huurder is verplicht aan Verhuurder het 
gewichtsverlies aan het gehuurde materiaal, waaronder het tengevolge van herstel ontstane 
gewichtsverlies, te vergoeden op basis van de op dat moment geldende prijs voor nieuw stalen 
damwand/profielstaal. Onder nieuwwaarde wordt verstaan de aanschafprijs bij de desbetreffende 
importeur van Nederland per gewichtseenheid van nieuw stalen damwand van hetzelfde profiel of 
dezelfde profielen en van hetzelfde fabrikaat en van dezelfde staalkwaliteit en lengte specificatie als 
van het gehuurde materiaal. 
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Artikel 28 Overdracht, rechten 

28.1 De Verhuurder blijft eigenaar van het gehuurde materiaal. Huurder mag het kenteken, voor zover 
aangebracht, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van de Verhuurder kan 
blijken, niet verwijderen. 

28.2 Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te doen blijken van het 
eigendomsrecht van het verhuurde materiaal van Verhuurder, zodra het gevaar bestaat, dat een 
derde het gehuurde materiaal gaat beschouwen als eigendom van Huurder. Huurder verplicht zich 
in dat geval de Verhuurder onverwijld hierover te informeren. 

28.3 Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van Verhuurder tegenover derden komen voor 
rekening van Huurder. 

28.4 Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde materiaal te verlenen, dit onder 
te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan 
derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door 
Verhuurder. 




